
 

 

 

 

 

 מילה וצרכי מילה הנעשים בשבת

אלא במכשירי מילה. אבל מילה גופה, דברי הכל  (רבי אליעזר)דעליה  עד כאן לא פליגי רבנן (ואמרינן) )קל"ב א'(
ָלתֹו",  1דוחה שבת. מנלן? א"ר יוחנן: אמר קרא ר ָערְּׁ ש ַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְּׁ ְּׁ ּ )מדלא כתיב ביום ואפילו בשבת "ּוַבּיֹום ַהש 

 .  בשמיני ימול(

 )מילה( יום טוב,, בין שלא בזמנה. )ביום השמיני(ה הצרעת, בין בזמנ )איסור קציצת(: מילה דוחה את "רת )קל"ב ב'(
 . )אבל מילה שלא בזמנה נדחית למחרת. וכל שכן שאין מילה שלא בזמנה דוחה שבת(אינה דֹוָחה אלא בזמנה בלבד 

 . (2)הדם, ומוצצין )קורעים העור המכסה ראש הגיד(עושין כל צרכי מילה בשבת: מוהלין, ופורעין  משנה: )קל"ג א'(

 "כל צורכי מילה" לאתויי מאי?  )מוהלין ופורעין וכו', אם כן(מכדי קתני כולהו ג ב'( )קל"

המעכבין את המילה, בין  )שיורי ערלה(המל, כל זמן שהוא עוסק במילה חוזר בין על הציצין : "רדתלאתויי הא 
חוזר. על ציצין שאין  , על ציצין המעכבין את המילה,()שסילק ידיו על הציצין שאין מעכבין את המילה. פירש

  מעכבין את המילה, אינו חוזר.

 ענוש כרת.  ,ואם לא הילקט .)חותכים ומסירים ציצים המעכבים(מהלקטין את המילה  :ר"ת

)לגמור , ואמרו ליה לא מספקת )לפני יציאת שבת(באומן, וכגון דאתא בין השמשות דשבת  (רב אשי דאיירי ומסיק)

ישתכח דחבורה הוא דעבד . ואמר להו מספקינא. ועבד ולא איסתפק. ואביום, ותעשה חבורה בשבת בלא מצוה(
 . 3וענוש כרת

 . )מעבירים אותו ממשרתו(דלא מייץ, סכנה הוא ועברינן ליה  )מוהל( אמר רב פפא: האי אומנא

 שיטות הראשונים

ר וכו' בשבת. פירש הברייתא דהמל כל זמן שעוסק במילה חוז רש"י: המל כל זמן שעוסק במילה חוזר על ציצין
כתב הלכה זו בסתם, ומשמע שסובר  הרמב"םמשמע שבחול חוזר גם על ציצין שאינם מעכבים המילה. אולם 

 כתב הדין בשבת.  5והשו"ע .4שאף בחול אין חוזרים על ציצין שאין מעכבים את המילה לאחר שכבר פירש

                                                

 ויקרא יב,ג.  . 1

 אע"ג שהיא עשיית חבורה, שאין הדם ניתק מחיבורו אלא ע"י המציצה. רש"י. ו . 2

חות, ואמר להו אנא עבדי פלגא דמצוה, אתון עבדיתו פלגא אבל אם התחיל ברשות, אע"פ שלא גמר אינו חייב, דניתנה שבת ליד . 3
לשון ענוש כרת לאו דווקא, שלא נתכוון ו ."הרי זה חייב חטאת, שהרי התרו בו" (הל' שגגות ב,ט) דמצוה. ע"פ הגמרא. לדעת הרמב"ם

ליכא,  )בסקילה( ומיהו מיתה אבל רש"י כתב. כסף משנה. התרו בו, מאחר שאנוסאינו ואינו מזיד. ומכל מקום המוהל לחלל שבת, 
וכתב המאירי ד. שאם היתה התראה היה חייב מיתה ככל מזי ,ומבואר שהבין כפשוטולמיתה ולא קיבל עליו התראה. דלא אתרו ביה 

 .)אף שלא גמר המצוה(ומתורת מקלקל אי אתה פוטרו, שהרי מכל מקום מתקן הוא במה שעשה  (שמל ה מי"ד)

טעם האיסור לחזור על ציצין שאינן מעכבין משפירש גם בחול, כמו שכתב הריב"א על התורה  'יד פשוטה'. וביאר ב(יו"ד רסד,ה)ב"י  . 4
שיש איסור חבלה שלא במקום מצוה. נמצא שבחול אסור משום חובל בחבירו, ובשבת נוסף עליו איסור מלאכה  )בראשית יז,כד(

 .)הל' מילה ב,ד(רמב"ם  –מקורות הואיל וכוונתו לתקן. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז כ"ה
 ל"גק| דף:  י"ט| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 ,ומסתברא דכל זמן שהוא מתעסק בצרכי מילה, ן"הרתב כ :רחוז , אינוההמילין את עכבן משאי יןציצעל  ,רשפי
היינו  ,אבל אם סילק ידיו אחר מיכן. דכולהו צורך מילה נינהו ,לא מקרי פירש ,כגון חתיכתה ופריעתה ומציצתה

במציצה עצמה יש  לודהני צרכי רפואה נינהו. ואפי ,שעדיין יש לו ליתן אספלנית וכמון וחלוק פ"עא ,פירש
 . 6וצ"ע .ולא צורך מילה היא ,ודילמא המציצה מיקריא רפואה ,כי מילהדכל שפרע הרי סיים צר ,לעיין

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות מילה, סימן רסד(

ךְּׁ מ... ג.  ַאַחר ּכָ אֵּ וְּׁ ֶׁ ּ ל ש  ָכל מֹוהֵּ ָנה. וְּׁ י ַסּכָ ּלֹא ָיבֹא ִלידֵּ ֶׁ י ש  דֵּ חֹוִקים, ּכְּׁ קֹומֹות ָהרְּׁ ַהּמְּׁ ם מֵּ א ַהּדָ צֵּ ּיֵּ ֶׁ יָלה ַעד ש  ִצין ַהּמִ ץ, ֹוצְּׁ ינֹו מֹוצֵּ
 ..ַמֲעִביִרין אֹותֹו.

ש   ה.  יֵּ יָלה וְּׁ ִבים ַהּמִ ַעּכְּׁ ש  ִציִצים ַהמְּׁ ִבים אֹוָתּה. יֵּ ַעּכְּׁ יָנם מְּׁ אֵּ ֶׁ דֹוִלים ַאף ). .ש  יִצים ַהּגְּׁ ל ַהּצִ ִחיָלה ִיּטֹל ּכָ ַכּתְּׁ חֹל, לְּׁ ל ָמקֹום ִאם הּוא ּבַ ּוִמּכָ

ִבים ַעּכְּׁ יָנן מְּׁ אֵּ ֶׁ  . )טּור( (ש 

 )יו"ד, הלכות מילה, סימן רסו(

עֹור ָהעָ  א.  ת ּבְּׁ רֶׁ הֶׁ ש  ּבַ ִאם יֵּ ֶׁ ּה, ּדֹוָחה ָצַרַעת; ש  ַמּנָ זְּׁ ּלֹא ּבִ ֶׁ ין ש  ּה ּבֵּ ַמּנָ זְּׁ ין ּבִ ת לֹא ִמיָלה, ּבֵּ רֶׁ הֶׁ ִציַצת ַהּבַ קְּׁ ש  ּבִ ּיֵּ ֶׁ י ש  ָלה, ַאף ַעל ּפִ רְּׁ
ה ָמהּול וְּׁ  אֶׁ ינֹו ִנרְּׁ אֵּ ֶׁ ִמיָלתֹו, ַעד ש  ר ּבְּׁ ש ָ ַדל ּבָ ּמֹול ּגָ ּנִ ֶׁ ַאַחר ש  ָלה. ֲאָבל ִאם לְּׁ ָכּה ִעם ָהָערְּׁ ה, חֹותְּׁ ֲעש ֶׁ ש  ּתַ כֹו, ִאם יֵּ ָחתְּׁ ָצִריךְּׁ לְּׁ

כֹו, ָחתְּׁ ר ָאסּור לְּׁ ש ָ אֹותֹו ַהּבָ ת ּבְּׁ רֶׁ הֶׁ ָנן. ּבַ ַרּבָ א ִמּדְּׁ ּלָ ת אֶׁ רֶׁ ַעם ַאחֶׁ מּולֹו ּפַ ין ָצִריךְּׁ לְּׁ אֵּ ֶׁ יָון ש   ּכֵּ
ינָ  ב.  ּה, אֵּ ַמּנָ זְּׁ יָנּה ּדֹוָחה. ַוֲאִפּלּו ּבִ ּה, אֵּ ַמּנָ זְּׁ ּלֹא ּבִ ֶׁ ּה. ֲאָבל ש  ַמּנָ זְּׁ ת, ּבִ ּבָ ַ ש  ָמּה ִמיָלה ּדֹוָחה יֹום טֹוב וְּׁ יָלה ַעצְּׁ א ַהּמִ ּלָ ּה ּדֹוָחה אֶׁ

ִציצָ  ִריָעה ּומְּׁ ל עֲ ּופְּׁ ֶׁ ָהּה ש  בְּׁ ה רֹב ּגָ ָהעֹור עֹור ַהחֹופֶׁ ַאר מֵּ ְּׁ נּו ִאם ִנש  ַהיְּׁ ִבין ּדְּׁ ַעּכְּׁ ר ַעל ִציִצין ַהּמְּׁ , חֹוזֵּ ַרש  ָטָרה ֲאִפּלּו ה, ַוֲאִפּלּו ּפֵּ
ר. ינֹו חֹוזֵּ , אֵּ ַרש  ִאם ּפֵּ ר, וְּׁ , חֹוזֵּ ַרש  ִבים, ִאם לֹא ּפֵּ ַעּכְּׁ יָנם מְּׁ אֵּ ֶׁ ַעל ש  ָחד. וְּׁ ָמקֹום אֶׁ  ..ּבְּׁ

ֶׁ  ז.  רָאָדם ש  ַעם ַאַחת, ֻמּתָ ָבר ָמל ּפַ ִאם ּכְּׁ ת. וְּׁ ּבָ ַ ל ש  ַחּלֵּ ָצא מְּׁ ִנמְּׁ ל וְּׁ קֵּ ַקלְּׁ א יְּׁ ּמָ ֶׁ ת, ש  ּבָ ַ ש  עֹוָלם לֹא ִיּמֹול ּבְּׁ , ַוֲאִפּלּו ִאם ּלֹא ָמל מֵּ
ּטּור( .הּוא ָאִביו  ּבַ ֶׁ ר ש  זְּׁ לֹא כה''ר ֱאִליעֶׁ  )תה''ד סי' רמ''ה ּודְּׁ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שלא(

ים כָּ  א.  ּמֹון. עֹוש ִ ִנין ָעָליו ּכַ נֹותְּׁ ִצין, וְּׁ ִעין ּומֹוצְּׁ ת; מֹוֲהִלין ּופֹורְּׁ ּבָ ַ ש  י ִמיָלה ּבְּׁ כֵּ  ל ָצרְּׁ
ר  ב.  ינֹו חֹוזֵּ ק ָידֹו, אֵּ ִבין; ִסּלֵּ ַעּכְּׁ יָנם מְּׁ אֵּ ֶׁ ר ֲאִפּלּו ַעל ִציִצין ש  יָלה חֹוזֵּ ק ָידֹו ִמן ַהּמִ ּלֹא ִסּלֵּ ֶׁ ַמן ש  ל זְּׁ ִבין.ּכָ ַעּכְּׁ א ַעל ִציִצין ַהמְּׁ ּלָ  אֶׁ

ָמקֹום אֶׁ  ל ֲעָטָרה ּבְּׁ ֶׁ ה ֲאִפּלּו רֹב ּגַֹבּה ש  ר ַהחֹופֶׁ ש ָ ִבין, ּבָ ַעּכְּׁ ם ַהמְּׁ ּלּו הֵּ אֵּ  . ָחדוְּׁ
ת.  ד.  ּבָ ַ יָנּה ּדֹוָחה ש  ּה אֵּ ַמּנָ זְּׁ ּלֹא ּבִ ֶׁ  ִמיָלה ש 
ר ָלמוּ  ָאָדם י.  ַעם ַאַחת ֻמּתָ ָבר ּפַ ת, ֲאָבל ִאם ָמל ּכְּׁ ּבָ ַ ש  עֹוָלם לֹא ִיּמֹול ּבְּׁ ּלֹא ָמל מֵּ ֶׁ ן. ש  ת, ֲאִפּלּו ִאם הּוא ֲאִבי ַהּבֵּ ּבָ ַ ש   הגה:ל ּבְּׁ

ָעה סי' רס"ו ה ּדֵּ י ִמיָלה טּור יֹורֶׁ ינֵּ ן עֹוד ּדִ ַעּיֵּ  .וְּׁ
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שהוא עוסק במצותה מותר לו  , כל זמןרפשוט דאפילו אם הפורע הוא אחֵּ  ולפי זהוכתב, . הלכהל ס"ק ד(שלא,ב, המשנ"ב )והביאו  . 6
 –מקורות  .לא נגמרה מצות מילה כיון דעדיין דלא משגחינן במה שהוא סילק ידו ,נם מעכביןלראשון לחזור ולגמור את הציצין שאי

 . (ה אלא"ג ב', ד"חי', קל)ן "ר

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז כ"ה
 ל"גק| דף:  י"ט| פרק:  שבתמסכת: 


